POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 100-LECIA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO na
ILUSTRACJĘ inspirowaną wybranym wierszem

„100 Lat - Piękna Niepodległa”
Organizator
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów
tel. (22) 772- 62-84 fax. (22) 767-57-49

Cel konkursu
Edukacja patriotyczna i obywatelska dzieci i młodzieży, pielęgnowanie polskości i idei
niepodległości oraz tradycji narodowych.
Zainteresowanie młodych ludzi tematyką historyczną, a w szczególności
niepodległościową.
Pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji
Zainteresowanie młodych ludzi poezją.
Promocja młodych talentów.

Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych powiatu
legionowskiego.
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Prace konkursowe
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie ilustracji związanej z tematem
konkursu w formacie A3.
Każdy z uczestników przygotowuje jedną ilustrację wykonaną w dowolnej technice
(rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane) na płaskiej powierzchni (karton,
tektura, papier).
Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – ilustrację zgodną z tematem
konkursu „100 Lat - Piękna Niepodległa” w nawiązaniu do wybranego wiersza (wybrane
wiersze w załączniku).
Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika.
Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora: imię i nazwisko,

klasa, szkoła, miejscowość, zgoda opiekunów. Ponadto należy załączyć tytuł
wiersza, do którego została przygotowana ilustracja

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
ul. Partyzantów 124
05 – 123 Chotomów
Z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”

W terminie do dnia 7 maja 2018 roku.
Uwagi końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy dostarczają prace na własny koszt.
3. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą
zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie z
podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach
internetowych oraz czasopismach.
4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne
z regulaminem nie będą oceniane.
5. Materiały należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku
na w/w adres.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie
organizator.
7. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest
ostateczna.
8. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do dnia 17 maja 2018 roku oraz
zostanie opublikowane na stronie szkoły.
9. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone dnia 18 czerwca 2018 roku
o godz.10.45 podczas uroczystego apelu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stefana
Krasińskiego w Chotomowie.
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ZAŁĄCZNIKI
1. Karta zgłoszenia uczestnika konkursu wraz ze zgodą opiekunów prawnych na udział
w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
2. Wybór wierszy.

Wybór wierszy

Katechizm polskiego dziecka
Władysław Bełza
Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.
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Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!
Leopold Staff
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem!
Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny
Ni wiodły za cię bój, komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!
Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni,
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Iż tym zwycięża jeno, że się broni.
Ducha wspomnieniem ich ci nie rozsierdzę,
Żyłaś miłością, nie zaś zemsty żołdem,
Choć serce twardsze masz niż Flandrii twierdze,
Co ci przyznano nowym pruskim hołdem.
Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei,
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy
Wiary, że wolność, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale cos znaczy.
Duchową bronią walczyłaś i zbroją,
O którą pękał każdy cios obuchem.
Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją
I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polska, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!
Tęcza łez i krwi 1918
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Ojczyzna
Julian Tuwim
Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg
Ku Niemu dusza ulata.
Ojczyzną moją jest łan,
Łan Polski, prostej, serdecznej,
Niech mi pozwoli Pan
W nim znaleźć spoczynek wieczny.
Ojczyzną moją jest dom,
Kochany dom rodzicielski,
Przytułek cichym snom
Młodości sielskiej-anielskiej.
Patrzę, strudzony śród dróg,
W oczu twych błękit przeczysty,
I jest w nim wszystko: i Bóg
I Polska i dom ojczysty.
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